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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  

:  ما يليلتاسعيتضمن الدرس ا
    . ( بعضا من قواعد صيغ العموم ): انــــــــــــــــــــــــــبي * -1

  .(كل)من صيغ العموم اللفظ : النوع األول 
   .(أل) من صيغ العموم اللفـظ :النوع الثاني 
 .إفادة النكرة العموم إذا كانت في سياق نفي أو نهي :النوع الثالث 
 .ــــــــــــــــوم العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (من وما)إفادة : النوع الرابع 
 .من ألفاظ العموم المفرد المضاف   :النوع الخامس 

ـــــــــــع وانتفاء الشروط توافر:  بيان القاعدة الفقهية * -2  .. المواـن
 ..................................: بيان القاعدة الفقهية *  -3

 
 

  . من صيغ العموم*   
:  قال رحمو اهلل

 ِفي الَجْمِع َواإِلْفراِد َكاْلَعِليِم*** تُِفيُد اْلُكلَّ ِفي اْلُعُموِم  (َأْل)َو  
 تـُْعِطي اْلُعُموَم َأْو ِسياق النـَّْهِي***  والنَِّكراُت ِفي ِسَياِق النـَّْفِي 

 ُكلَّ اْلعُموِم يَا ُأَخيَّ َفاْسَمَعا*** تُفيداِن َمَعا  (َما)و (َمْن)َكذاَك 
َفافْـَهْم ُىِديَت الرُّْشَد ما يُضاُف *** و ِمثْـُلُو الُمْفَرُد ِإْذ يُضافُ  

 
 ما فحوى األبيات السابقة؟- س
 ذكر صيغ العموم وليس على سبيل الحصر ألنها كثيرة جدا- ج
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 األصوليين؟ىل مبحث صيغ العموم من مباحث - س
 .نعم صيغ العموم من مباحث األصوليين- ج
 ؟جماىير أىل العلم من األصوليين والفقهاء على أن العموم لو صيغةىل ذكروا - س
 . جماىير أىل العلم من األصوليين والفقهاء على أن العموم لو صيغةنعم - ج
 ىل صيغ العموم كانت معروفة عند العرب ؟- س
معروفة عند العرب  كانت  الصيغ نعم ىذه- ج
 

 لما اقتصر الناظم رحمو اهلل على جملة من الصيغ فقط؟- س
 . ألن صيغ العموم كثيرة جًدا- ج
 

  ولمن؟تاب في صيغ العمومما أحسن ك- س
"  العقد المنظوم في الخصوص والعموم"سمو أكتاب العالمة القرافي الذي -ج

، وقد أوصل القرافي صيغ العموم ختصر ىذا الكتابأخر من المالكية جاء بعده وأوىناك عالم 
 .إلى خمسين ومائتي صيغة

 
 ما الذي ينبغي على طالب العلم في ضبطو لصيغ العموم ؟- س
 عند العرب وعند األصوليين وفي نصوص الكتاب االستعمالن من الصيغ ما ىو كثير إ - ج

 ىو الذي ينبغي أن يضبطو طالب العلم وأن يحفظو ويحفظ استعمالووالسنة، وىذا الذي يكثر 
 .شواىده فإن ىذا مما يعينو على فهم نصوص الكتاب والسنة

 
 ؟صيغ العمومما ثمرة معرفة - س
 ىي أن العموم ال يخرج شيًئا من األفراد فيعم كل من دخل فيو وصدق عليو وصفو فيعم -ج

الرجال والنساء ويعم كل الرجال من كل جهة ويعم كل النساء من كل جهة إال ما خصو الدليل 
 .ىذا ىو ثمرة معرفة األلفاظ العامة
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   . العموم إذا دخلت على الجمع أو المفرد(أل) إفادة *  
 

 -:رحمو اهلل تعالى- الناظم قال
 ِفي الَجْمِع َواإِلْفراِد َكاْلَعِليِم*** تُِفيُد اْلُكلَّ ِفي اْلُعُموِم  (َأْل)َو  

 
 1(كل)من صيغ العموم اللفظ : اوال 

 
 ؟ (بأل)ولم يبدأ  (بكل)لماذا الشيخ الشارح حفظو اهلل بدأ - س
 جعلها أصاًل، وىي أم الباب عند طائفة من األصوليين -رحمو اهلل تعالى-ألن الناظم - ج

 فلّما كانت أل تفيد الكل ّدل على أن الكل ىي األصل "أل تفيد الكل"  ولهذا قال الناظم

 . ال شك أنها ىي أم الباب وأصلو"كل"و
 

 عن العموم؟ مع التمثيل؟ (كل)ىل تخرج لفظة - س
إال بقرينة دالة عليو إما شرعية وإما عقلية وإما عرفية  ال تخرج عن العموم-ج
َها َفاٍن﴾ -سبحانو وتعالى- ومن ىذا قولو *   2﴿ُكلُّ َمْن َعَليـْ

  3﴿ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو﴾ :وقولو
  «ُكلُّ ِبْدَعٍة َضاللٌَة»- عليو الصالة والسالم-وقول النبي 

 
 
 
 

                                                                 
إنا كل شًء خلقنه ): كقوله تعالى- وعامة- وقاطبة- وكافة- وجمٌع- ُكل: ما دل على العموم بمادته مثل)- :  قال الشٌخ بن عثٌمٌن رحمه اللــه 

(49القمر  (بقدر 
1
  

[ 26 الرحمن ]   
2
  

﴾[ 88 القصص ]   
3
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 -ج؟ ..إال بقرينة دالة عليو)-: حفظو اهلل-وما الدليل على قولو - س
فإن القرينة دالة على أنها أوتيت من  4﴿َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء﴾ -سبحانو وتعالى- قولو  -

 5.كل شيء مما يؤتاه الملوك
ىذا دلت القرينة على أنها مما أمرت  6﴿ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَبّـَِها ﴾ وأيًضا قولو تعالى  -

  ﴾َمَساِكنهْم ِإالَّ يـَُرى اَل فََأْصَبُحوا﴿بتدميره 
 

  . (....أل )من صيغ العموم اللفظ : ثانيا  
 

 : أنواعثالثة-  ج؟ (أل)أذكري ما أنواع لفظ - س
  .وىذه ال مدخل لها عندنا ىنا.....  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــعهدي.  1

  .ـــــــــــــــــــــــــــةوجنسي.  2

  .ومعرفة للحقيقة.  3

 ؟(أل)أي من ىذه األنواع تفيد العموم -س

 .أل الجنسية ، وأل المعرفة - ج

 ؟ مع التمثيل؟االسم المفردالتعريفية االستغراقية إذا دخلت على  (أل)ماذا تفيد - س
 . تفيد العموم- ج

 : الجنسية (أل)مثال  
                                                                 

ً ٌَْت َتْملُِكهُْم اْمَرأَةً َوَجدتُّ إِنِّ ٍء ُكلِّ ِمن َوأُوِت ًْ (َعِظٌٌم َعْرٌش َولََها َش )   [ 23 النمل ]   
4
  

ٌَْت امرأة وهً سبأ قبٌلة تملك: أي- رحمه اللــه– قال السعدي فً تفسٌره  ٍء ُكلِّ ِمْن َوأُوِت ًْ  والحصون والجنود والسالح األموال من الملوك ٌؤتاه َش

 السلطان وقوة المملكة عظمة على تدل العروش وعظم هائل، عرش علٌه تجلس الذي ملكها كرسً: أي َعِظٌٌم َعْرٌش َولََها. ذلك ونحو والقالع

الشورى رجال وكثرة .
5
  

[ 25 األحقاف ُر ) [ ٍء ُكلَّ تَُدمِّ ًْ لَِك ۚ َمَساِكُنهُْم إَِلَّ ٌَُرٰى ََل َفأَْصَبُحوا َربَِّها ِبأَْمِر َش
اْلُمْجِرِمٌَن الَْقْوَم َنْجِزي َكَذٰ )   

ٍء ُكلَّ تَُدمُِّر} ): فً تفسٌره- رحمه اللــه - وقال السعدي ًْ ونحسها شدتها من علٌه تمر { َش . 

ها القوم فترى حسوما أٌام وثمانٌة لٌالً سبع } علٌهم هللا فسلطها [. } ومشٌئته بإذنه: أي { َربَِّها ِبأَْمِر { ] } خاوٌة نخل أعجاز كأنهم صرعى ٌف

(وظلمهم جرمهم بسبب { اْلُمْجِرِمٌَن الَْقْوَم َنْجِزي َكَذلَِك. } وأنفسهم وأموالهم مواشٌهم تلفت قد { َمَساِكُنهُْم إَِلَّ ٌَُرى ََل َفأَْصَبُحوا .  

6
  



لتاسعالدرس ا للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

5 

 

 اإلنسان ويدخل استغراقفهذه تفيد  7ِإنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾ـال﴿ِإنَّ - سبحانو وتعالى- قولو -
 .فيو الجن ألنهم مكلفون ومخاطبون

 
ِإنَساَن لَِفي ـال﴿ِإنَّ  - :سبحانو-تفيد العموم في قولو  (أل)ما الدليل على إن - س

 ؟ُخْسٍر﴾
 -عز وجل- منها ولهذا قال اهلل االستثناء تفيد العموم صحة (أل)ن أالدليل على - ج

 . دل على صحة العموماالستثناءفلّما صح  ﴿ِإالَّ الَِّذيَن آَمنُوا﴾
 :المعرفة (أل) مثال 
في ماء ىذه  "أل"فإن  8 َماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ﴾اْل﴿َوَجَعْلَنا ِمَن  -سبحانو وتعالى- قولو  -

 .ىي المعرفة وىي عامة تعم جميع أنواع الماء
 

 ؟ (عليمالك )- :رحمو اهلل–اشرحي قولو - س
 يدل عموم العلم -سبحانو وتعالى- اسم من أسماء اهلل "العليم"الكاف ىذه للتشبيو و- ج

 ولهذا ال يصح أن تجرد أسماء "العليم"و "السميع" و"الملك" و"الرحمن والرحيم"وسعتو ومثلو 
تبارك رحمانا  ):-رحمو اهلل- من أل إال في النادر كما في قول الشاطبي -سبحانو وتعالى-اهلل 

 (.رحيما وموئال
 

؟ وىل ىذا على إطالقو؟ مع الجمعالتعريفية االستغراقية إذا دخلت على  (أل)ماذا تفيد - س
  تدل على العموم- جالتمثيل؟ 
 : أمثلة من القرآن 
 فيعم كل الناس إال إذا دلت  9نَّاُس اتَـُّقوا ربكم﴾ال﴿يَا َأيُـَّها  -سبحانو وتعالى- قولو  -

﴿الَِّذيَن  -سبحانو وتعالى-القرينة على أن العموم ىنا أريد بو الخصوص كما في قولو 
                                                                 

[ 2 العصر ]  
7
  

[ 30 األنبٌاء ]  
8
  

[ 1 الحج ]  
9
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فإن الناس اللفظ األول ىذا   10نَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ َلُكْم َفاْخَشْوُىْم﴾الَقاَل َلُهُم 
 .ىو في الرجل الذي جاء وأخبرىم بذلك

 يعم كل المالئكة 11َمالِئَكةُ ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن ﴾اْل﴿َفَسَجَد  -سبحانو وتعالى-قولو و  -
  12 ﴾َنَجٌس ُمْشرُِكوَناْل ِإنََّما﴿ -سبحانو وتعالى-قولو و -
  13 ﴾ُمْشرِِكيـــــــــــــَناْل َوقَاتِلُوا ﴿ -سبحانو وتعالى-قولو و -

 
 - ج؟ (أل)و (كل)ما ملخصك عن لفظي العموم - س

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

 

 
 
 
 

                                                                 
[ 173 عمران آل ]  

10
  

[ 30 الحجر ]   
11

  

[ 28 التوبة ]   
12

  

[ 36 التوبة ]   
13
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 . إفادة النكرة العموم إذا كانت في سياق نفي أو نهي : ثالثا 
 

 :قال رحمو اهلل
 تـُْعِطي الُعُموَم َأْو ِسَياِق النـَّْهِي*** َوالنَِّكَراُت ِفي ِسَياِق النـَّْفِي

 
 -ج؟ -رحمهم اهلل–ما ضابط النكرة إذا سبقت بالء النافية من قول أىل العلم - س

 -: رحمو اهلل–قال ابن مالك  -
 (أْو واقٌع موقَع ما قْد ذُكرِا *** نكرٌة قابُل ال مؤثرا )

 - :رحمو اهلل–الحريري وقال  -
 .فإنُو ُمَنكٌَّر يَا رَُجُل*** َفكلُّ ما ُربَّ عليِو َتدُخُل 

كقوِلِهم ُربَّ ُغالٍم لي َأَبْق *** نحُو ُغالٍم وكتاٍب وطََبْق 
 

  *  النكرة في سياق النفي . 
 

 ؟ مع التمثيل؟"في سياق النفي" من قولو- رحمو اهلل-ما مراد الناظم - س
تعم جميع حروف النفي يعني جميع أساليب النفي حروفًا أو : في سياق النفي- ج 

  14أفعااًل
 :أمثلة من القرآن 
 . صاحبة نكرة في سياق النفي 15ٌة﴾ــــــــــــــــــــ َتُكن لَّوُ َصاِحَبَلْم﴿َو :-تعالى-قولو  -
تَـَيمَُّموا﴾َلْم﴿َف :-تعالى-قولو و -  . ماء نكرة في سياق النفي 16 َتِجُدوا َماًء فـَ
 .في سياق النفيسوء نكرة  17﴾ُسوٍء ِمن َعَلْيِو َعِلْمَنا َما ﴿ -:تعالى–قولو و -

                                                                 
:أشهر أدوات النفً عشرة  

ة للجنس)و ،(غٌر)و ،(إن)و ،(َلت)و ،(لٌس)و ،(لن)و ،(لما)و (لم)و ،(ما)و ،(َل)  (َل الناٌف .   
14

  

[ 101 األنعام ]  
15

  

[ 43 النساء ]   
16
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  على ال النفي على ماذا تدل مع ذكر أمثلة على ذلك؟إذا دخلت من اإلستغراقية - س

 .دلت على التنصيص في العمومإذا دخلت من االستغراقية  - ج
 

 :أمثلة من القرآن 
 اإلستغراقية "من" ال النفي إذا دخل على نكرة كان ظاىًرا في العموم فإذا دخلت عليو  -

 َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمن اتََّخَذ اللَّوُ َما﴿ دل على أن العموم فيو تنصيص كما في قولو تعالى
 . 18ِمْن ِإلٍََٰو﴾

  19 ﴾َنِذيٍر ِمْن َأتَاُىْم َما﴿ : -تعالى-قولو و -
ُرُه ِإلٍَو ِمْن َلُكْم َما ﴿ :-سبحانو وتعالى-قولو و -   20 ﴾َغيـْ
 ِمْن اْْلِخَرِة ِفي لَُو َما اْشتَـَراُه َلَمِن َعِلُموا َولََقْد ﴿ : -سبحانو وتعالى-وأيًضا في قولو  -

 .خالق نكرة  21 ﴾َخاَلٍق
يِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َماَو﴿  : -تعالى-قولو و -   22 ﴾َحَرٍج ِمْن الدِّ

 
 أمثلة من السنة 
 . ( ينّجسو شيءالالماء طهور ) - :عليو الصالة والسالم-وقول النّبي  -
  (  يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حّتى يتوّضأال)  :-عليو الصالة والسالم–قولو و -
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   * النكرة في سياق النهي . 
 
  . نعم- جتفيد العموم؟ ما مثالك على ذلك؟ الّنكرة في سياق النّهي ىل - س
 :أمثلة  
 . 23 ﴾َشْيًئا بِِو ُتْشرُِكوا اَلَو اللََّو  َواْعُبُدوا﴿ :-تعالى- قال -
 ( إلو إال اهللال: ) كلمة التوحيد -
 الو) : في حديث الّذي وقصتو دابّتو أو ناقتو قال -عليو الصالة والسالم–في قولو و  -

 . والطّيب ىنا نكرة(تمّسوه بطيب
  24 ﴾اْلَحجِّ ِفي ِجَداَل َوال ُفُسوَق َوال رََفَث َفال﴿  :-تعالى-قولو و  -
َنُكم َأْمَواَلُكم تَْأُكُلوا َواَل﴿ : -تعالى- قولو و -   25 ﴾بِاْلبَاِطِل بـَيـْ
ُهْم َأَحٍد َعَلى ُتَصلِّ َوال : -سبحانو وتعالى-وقولو  -  26 ﴾َأَبًدا َماَت ِمنـْ
  27 ﴾َغدًا َذِلَك َفاِعٌل ِإنِّي ِلَشْيٍء تـَُقوَلنَّ َواَل﴿ :  -سبحانو وتعالى-وكذلك قولو   -

 
 - جما ملخصك عن النكرة في سياق النفي والنهي ؟- س

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

 
                                                                 

[ 36 النساء ]   
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[ 197 البقرة ]   
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[ 188 البقرة ]   
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 . العموم  (َمن وَما)إفادة : رابعا 
 

:   قال رحمو اهلل تعالى
. ُكلَّ اْلُعُموِم يَا ُأَخيَّ َفاْسَمَعا****  تُِفيَداِن َمَعا (َما ) و (َمْن)َكَذاَك 

 
 ؟ (من وما)ماذا تعرفي عن -  س
 .من األسماء المبنية وىي من ألفاظ العموم (ما ومن)-  ج
 .30الشرطية (ما ومن  ) 29الموصولة (ما ومن ) 28االستفهامية (ما ومن(: ) ما ومن )أنواع *
 االستفهامّية  ىا كثر الخالف في، والتي والموصولةيةالّشرطىي : التي تفيد العموم*
لغير العاقل  (ما  )و . للعاقل(:من ) :أما تعبير بعض أىل العلم*

. -سبحانو– انتقد ابن ىشام ىذا التّعبير وأنّو يقال للعالم وغير العالم رعاية لحّق الرّب 
 

  ( .ما ومن )األدلة على أنواع 
 

 -  جالشرطية؟  (َمْن)اذكري دليال على - س
  31 ﴾بِِو ُيْجَز ُسوءًا يـَْعَمْل َمن ﴿ : -تعالى-قولو  -
 32  ﴾فـَْلَيُصْمُو الشَّْهَر ِمنُكُم َشِهَد َمنَف﴿  : -تعالى-قولو و -
 33  ﴾َمْخَرًجا لَُّو َيْجَعل اللََّو يـَتَِّق َمنَو   ﴿  :-تعالى- وقولو  -

 

                                                                 
األشٌاء من شًء عن به ٌستفهم الذي اَلسم هو:اَلستفهام اسم  .   

28
  

ها وضمٌر به تتصل جملة إلى أي وعائد؛ صلة إلى احتاج ما هو:الموصول اَلسم  علٌه ٌعود ٌف .   
29

  

الشرطٌة إْن معنى ٌؤدي الذي اَلسم هو:الشرط اسم  .  
30

  

[ 123 النساء ]  
31

  

- [ 185 البقرة ]  
32

  

[ 3 الطالق ]   
33
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 الموصولة؟  (َمْن )اذكري دليال على - س
 34  ﴾وََكْرًىا طَْوًعا َواأْلَْرض السََّمَوات ِفي َمْن َيْسُجد َولِلَِّو﴿ : -ىتعال-قولو - ج
 

  -جاالستفهامية؟  (َمْن )ما األدلة على - س
َذا فـََعَل َمن َقالُوا﴿ : -تعالى-وقولو -    35 ﴾الظَّاِلِميَن َلِمَن ِإنَُّو بِآِلَهِتنَا ىََٰ
 36  ﴾َحِديثًا اللَّو ِمْن َأْصَدق َمْنَو﴿ : -تعالى-قولو و-

 
 الموصولة؟ (َما)اذكري دليال على - س

ِلُكْم َورَاَء مَّا َلُكم ُأِحلَّ﴿َ : -تعالى– قولو  -  37  ﴾ذََٰ
 38  ﴾بَاٍق اللَِّو ِعنَد َماَو ۖ  يَنَفُد ِعندَُكْم َما﴿ : -تعالى-وقولو  -
ٌر اللَِّو ِعنَد َماَو﴿ : -تعالى-وقولو  -  39  ﴾لِّْْلَبـَْراِر َخيـْ
 40  ﴾اأْلَْرِض ِفي َماَو السََّماَواِت ِفي َما َيْسُجُد َولِلَِّو﴿ : -تعالى–وقولو  -

 
 - جالشرطية؟ (َما)اذكري دليال على - س

 .41 ﴾َعِليٌم بِِو اللََّو فَِإنَّ َخْيٍر ِمْن تـَْفَعلُوا َوَما﴿ : -سبحانو وتعالى-قولو  -
َها ِبَخْيٍر نَْأِت نُنِسَها َأْو آيٍَة ِمْن نَنَسْخ َما﴿: -سبحانو وتعالى-قولو  -   42﴾ِمْثِلَها َأْو مِّنـْ

 

                                                                 
[ 15 الرعد ]   
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 - جاالستفهامية؟ (َما)اذكري دليال على - س
 43  ﴾ُموَسى يَا بَِيِميِنَك تِْلَك َماَو﴿ : -تعالى –قولو -ج

 
 - جالعموم ؟( وَما َمن )ما ملخصك عن إفادة- س

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 
 
 

 

 
 

  

                                                                 
[ 17 طه ].  
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 . من ألفاظ العموم المفرد المضاف  : خامسا 

 
  :قال رحمو اهلل تعالى

. َفافْـَهْم ُىِديَت الرُّْشَد َما ُيَضاُف*** َوِمثْـُلوُ اْلُمْفَردُ ِإْذ ُيَضاُف 
 

 
 ؟وماذا يفيد؟المعرفة الخمس المعروفة عند الّنحويينمن أقسام  (المفرد المضاف)ىل - س
 .، يفيد العمومالمعرفة الخمس المعروفة عند الّنحويينمن أقسام  (المفرد المضاف)نعم - ج
 

 للمفرد المضاف صورتان أذكريهما؟- س
 .لو صورتان أن يكون مفرًدا وأن يكون مجموًعا- ج 
 

 -  جاذكري أمثلة عن المفرد المضاف؟- س
 44 ﴾َفَحدِّْث رَبَِّك نِْعَمِةِب َوَأمَّا﴿ : -تعالىسبحانو و–قولو  -
  45 ﴾اللَِّو َفِمَن نّـِْعَمٍة مِّن ِبُكم َوَما ﴿ :-سبحانو وتعالى-وقولو  -
 مفرد مضاف (نعمة) 46﴾ُتْحُصوَىا اَل اللَِّو نِْعَمَة تـَُعدُّوا َوِإْن﴿: - وتعالىسبحانو-وقولو  -
مضاف وىو مضاف واهلل  (اهلل) مفرد و (اسم) فإّن  ﴾اهلِل ِبْسِم﴿ قول في البسملة وال -

 .مضاف اليو
  (مطل الغنّي ظلم)-: عليو الصالة والسالم-قول النبي و -

 
 

                                                                 
[ 11 الضحى ]   
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 -  جاذكري أمثلة عن الجمع المضاف؟- س
 ىنا جمع :  (آالء ) 47 ﴾اللَِّو آاَلَء اذُْكُروا﴿َ : -سبحانو وتعالى-قولو  -
  48﴾ َأْواَلدُِكْم ِفي اللَُّو يُوِصيُكُم ﴿ -سبحانو وتعالى-قولو  -

 ىنا جمع (أيمان)فـ   49﴾ َأْيَماِنُكْم َتِحلََّة َلُكْم اللَُّو فـََرَض َقْد ﴿ -جل جاللو- وكذلك قولو 
 .أضيف فيعم كل يمين

 .(آباءكمإن اهلل ينهاكم أن تحلفوا ب)-: عليو الصالة والسالم-قولو و -
 ،(أمتي ذكورىذان حرام على ) :في الذىب والحرير- عليو الصالة والسالم-وقولو   -

 .فعم كل الذكور 
 

 ؟العموم عرفما الذي على طالب العلم بعد أن ي-س
.   أن يعرف ما يخصص بو ىذا العموم - ج
 

 - جما ملخصك عن  إفادة المفرد المضاف العموم؟ - س

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

 
 

                                                                 
[ 74 األعراف ]   
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 ..اكتبي - س

 ؟اجماالملخصا يسيرا عن صيغ العموم التي ذكرىا الناظم رحمو اهلل 

 - ج 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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 . تـــوافر الشروط وانتفاء الموانع  
 

 : رحمو اهللقال الناظم 
ُكلُّ الشُُّروِط َواْلَمَوانِعْ تـَْرتَِفع *** َواَل يَِتمُّ اْلُحْكُم َحتَّى َتْجَتِمع

 
 ما مراد الناظم رحمو اهلل من البيت؟ وذكري تعبير أىل العلم؟- س
أراد بهذا أن األحكام الشرعية أنيطت بها شروط ودفعت عنها موانع فحيث وجدت - ج

ختلت الشروط أو بعضها أو أنتفت الموانع فإن الحكم الشرعي يثبت وإال فإذا أالشروط و
.  وجدت الموانع أو بعضها فإن الحكم ينتفي وىذا عام في العبادات وفي المعامالت

 
الحكم ":  وقال"الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمو": -رحمو اهلل-ن القيم ابالحافظ قال 

 "المعلق على الشرط ينتفي عند انتفاءه
  "المعلق على الشرط ال يوجد عند عدمو":  وقال

 
 ما الدليل على توفر الشروط وانتفاء الموانع؟- س
  - ج
 «.ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»-: عليو الصالة والسالم- كقولو -
   «ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: في باب الصالة- عليو الصالة والسالم-قولو و-  

 : أكملي- س
 ؟...... وإذا زال المانع عاد ......إذا وجد الشرط وجد  - أ

 .الممنوع وإذا زال المانع عاد المشروط وجد الشرط وجد -ج
 

 ؟........وانتفاء ......... في العبادات والمعامالت البد من اجتماع - ب
  .موانعها وانتفاء  شروطهااجتماعال بد من في العبادات والمعامالت - ج
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 عرفي المانع؟- س
 .ما ال يلزم من عدمو وجود وال عدم لذاتو ويلزم من وجوده العدم: المانع- ج
 

 - جتوافر الشروط وانتفاء الموانع؟: ضعي ملخصا يسيرا عن قاعدة
..........................................................................................
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 
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 . ما رتب على شيء ال يستحق إال بو *   

 

: اهللموثم قال الناظم رح  

َقِد اْسَتَحقَّ َما لَوُ َعَلى اْلَعَمل *** َوَمْن َأتَى ِبَما َعَلْيِو ِمْن َعَمل 
 

 ما ألفاظ العموم التي في البيت؟- س
 ىذه من ألفاظ العموم ألنها إسم موصول بمعنى الذي، ومن أتى بالذي (بما)وأيًضا ( من)- ج

ستحق ما لو على العمل، أي ما رتب لو على ذلك أقد ، ومن ىذه للتبعيض أو للجنس ،عليو
  .على العمل الذي قام بو

 
 ما الضابط لهذه القاعدة ؟- س
ىذا شامل لْلعمال ): في القواعد واألصول الجامعة-رحمو اهلل تعالى-قال الناظم - ج

استحق األجرة  والمجاعل عليو إذا عمل ذلك العلم وكملو، فاألجير على عمل،. واألعواض
فإن لم يقم بما عليو لم يستحق في الجعالة شيئاً، ألن الجعالة  . المسمى50المسماة، والجعل

  (وقد جعل الجعل لمن يكمل لو ىذا العمل ، فمتى لم يكملو لم يستحق شيئًا .عقد جائز
 

 -  جما الدليل على ىذه القاعدة؟-س
 َحَياًة فـََلُنْحِييَـنَُّو ُمْؤِمٌن َوُىَو أُنـَْثى َأْو ذََكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل َمْن﴿ -تعالىسبحانو و–قال  -

 وىذا في األمور اأُلخروية 51﴾طَيَِّبًة

                                                                 
.ما ٌجعل على علم مثال أو الشًء من أجر أو مكافأة:  الجعالة 

50
  

[ 97 النحل ]   
51
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ىذا فيما   52﴾ ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَوُ َمِعيَشًة َضنكًا -سبحانو وتعالى-قولو و  -
ىكذا في سائر األعمال التي يعملها اإلنسان فإنو يثبت لو  يتعلق بأمر الدنيا وأمر القبور

 .الحق الذي عمل بو
 

 ىل ىذه القاعدة نافعة في باب اإلجارة؟- س
 المرء ما عليو من العمل كان مستأجًرا فإنو ىىذه القاعدة نافعة في باب اإلجارة فإذا أد- ج 

يثبت لو األجر بما أداه من العمل وتنتفي عنو األجرة بسبب إىمالو في ذلك العمل أو في أداء 
. ذلك العمل

 
 ما األدلة على ىذه القاعدة؟- س

 ؛ ومعلوم 53﴾ َوِلَمن َجاَء بِِو ِحْمُل بَِعيٍر َوَأنَا بِِو َزِعيٌم ﴿:  في قصة يوسف- تعالى- قال  -
في شرع من قبلنا ىل ىو شرع لنا؛ والكالم - رحمهم اهلل تعالى - الخالف بين العلماء 

فيها طويل؛ إال أن حاصل ذلك أن شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا أو يأتي في شرعنا 
وإقرار رسولو عليو الصالة - سبحانو وتعالى - ما يخالفو فإنو يبقى على أصلو إلقرار اهلل 

 .والسالم لو دون تعقيب
حديث عبد اهلل ابن عمر في الحديث المشهور في قصة الثالثة الذين أووا إلى الغار،  -

 لو ولما اوكان من بين ىؤالء الثالثة ذاك الرجل الذي استأجر أجيًرا فلم يعطو أجرتو ونماه
 .رجع أعطاه أجرتو، وكانت قد نمت وكثر اإلبل والبقر والغنم، فأعطاه ذلك كلو

َأْعطُوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه قبل َأْن ) : حديث ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال -
 -.  54( َيِجفَّ َعَرقُُو

 
                                                                 

[ 4 12 طه ]  
52

  

٧٢: ٌوسف ] ]  
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 :المحدث حكم 4/463:الصفحة أو الجزء واألحكام  السنن:المصدر المقدسً  الضٌاء:المحدث عمر بن  عبد هللا:الراوي (1)

فٌه  تكلم وقد أسلم بن زٌد بن الرحمن عبد[فٌه]
فه ، -هللا رحمة علٌه - األلبانً العالمة... ضعفه وقد فٌه اخُتلف الحدٌث هذا): تعلٌق الشٌخ الشارح (2)  باز ابن العالمة وضعَّ

 (ومغفرته هللا رحمة علٌه - مقبل شٌخنا ضعفه وكذا



لتاسعالدرس ا للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

21 

 

 - جما ملخصك عن، ما رتب على شيء ال يستحق إال بو ؟ - س
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.   وهلل الحمدتاسعتمت مدارسة الدرس ال

.والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو  


